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⇓فى البدایة یوجد ھنا شرح كامل مفصل عن األزمنة :-

Theاألزمنة Tensesمبسطتفصیلىشرحاالنجلیزیةاللغةفي

⇓وھنا شرح لكل زمن :-

The(المستمرالتامالمستقبلزمن Future Perfect
Continuous tense(

The(المستمرالمستقبلزمن Future Continuous Tense(

زمن المستقبل التام (االستخدام والصیغة واألمثلة) شرح تفصیلى

زمن المضارع التام المستمر (تكوینھ -استخدامھ-السؤال والنفى
واألثبات)مع أمثلة

زمن الماضي التام (تكوینھ-استخدامھ-السؤال والنفى واالثبات) مع أمثلة

زمن الماضي التام المستمر (تكوینھ-استخدامھ-األثبات والسؤال والنفى)
مع أمثلة

زمن المستقبل البسیط (تكوینھ-االستخدامات-السؤال والنفى واالثبات )مع
أمثلة

زمن الماضي المستمر (تكوینھ-الكلمات الدالة-االستخدامات-السؤال-النفى)
مع أمثلة

Theالبسیطالماضيلزمنشرحأفضل Past Simple Tense

شرح زمن المضارع المستمر (تكوینھ – السؤال – النفى – االثبات ) مع
جمل توضیحیة

http://bookpdf1.com
https://bookpdf1.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%a9-the-tenses/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-the-future-perfect-continuous-tense/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-the-future-perfect-continuous-tense/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-the-future-continuous-tense/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%b7/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%b7/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/
https://bookpdf1.com/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/
https://bookpdf1.com/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%b7-the-past-simple-tense/
https://bookpdf1.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84/
https://bookpdf1.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84/


2

زمن المضارع البسیط (تكوینھ -الكلمات الدالة -النفى واالثبات والسؤال)
مع أمثلة

زمن المضارع التام ( تكوینھ-الكلمات الدالة-االستخدامات-السؤال-النفى)
مع أمثلة

Wh(االستفھامأدوات Questions(اإلنجلیزیةاللغةفيpdf

Wh(االستفھامأدوات Questions(ومعناھااالنجلیزیةاللغةفىاستخدامھالقواعدكاملشرح
بالعربى مع تمارین على تكوین السؤال باالنجلیزى

)Interrogative(االستفھامصیغة

یوجد نوعان من صیغة االستفھام :

إنماواستفھامأداةإلىیحتاجالالذيالنوعوھوال،أوبنعمإجابتھتكوننوع-1

یقدم فیھ الفعل المساعد على الفاعل في حالة ما إذا كانت الجملة تحتوي على فعل مساعد،

)do(المساعدالفعلوضعفیتممساعدفعلوجودعدمحالةفيأما

،الجملةفاعلحسبوذلكالجملةأولفي)does(أو

الفاعلیأتيثم،الجملةبدایةفي)did(وضعفیتمالبسیطالماضيزمنفيالجملةفعلكانإذاأما
بعد الفعل المساعد ثم التصریف األول من فعل الجملة الرئیسي .

1مثال>

She is crazy.

إنھا مجنونة .

Is she crazy?

ھل ھي مجنونة ؟

2مثال>
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They are racing with each other.

إنھم یتسابقون مع بعضھم البعض .

Are they racing with each other?

ھل یتسابقون مع بعضھم البعض ؟

3مثال>

She cooks dinner.

إنھا تطبخ طعام العشاء .

Does she cook dinner ?

ھل تطبخ طعام العشاء ؟

4مثال>

They play football.

إنھم یلعبون كرة القدم .

Do they play football ?

ھل یلعبون كرة القدم ؟

5مثال>

He lied to me.

لقد كذب علي .

Did he lie to me?

تتكون الصیغة االستفھامیة لألفعال كما یلى:

فى حالة المضارع البسیط والماضى البسیط نستعمل الفعل المساعد (یفعل) قبل الفاعل

مضارع Does (it-she-he) + subject Infinitive+الفاعل +المصدر (rest of sentence)
الجملةبقیة + ?

Do ( جمع+مفرد ) + subject +Infinitive + (rest of sentence) + ?
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ماضى Did ( جمع+مفرد ) + subject +Infinitive + (rest of sentence) + ?

ھل كذب علي ؟

أمثلة

Do you believe me?

ھل تصدقني؟

Do you feel well enough?

ھل تشعر بأنك على ما یرام فعال؟

Does he make himself clear?

ھل أوضح قصده؟

Does she agree to work with him?

ھل ھي موافقة على العمل معھ؟

Does he know the motive?

ھل یعرف الدافع؟

Did you visit Oran?

ھل زرت وھران؟

Did he want to see me alone?

ھل أراد رؤیتي على انفراد؟

Did they come by train?

ھل جاؤوا بالقطار؟

في حالة وجود فعل مساعد: یقلب وضع الفاعل بحیث یأتي الفعل المساعد قبلھ.

Auxiliary + subject + (verb + ing)...?

Present Perfect Is / Are + s + V + ing ?

Past Perfect Was / Were + s + V + ing ?

Present Perfect Has / Have + s + verb + ed?
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Past Perfect Had + S + verb + ed ...?

Would /Can /Might /Dare /Should /Could /Ought /Must /Will /Shall /May +
S + Verb +...?

Modal(الناقصةاألفعالعنللمزید Verbs(

وھذه الصیغة تستعمل بالنسبة لألفعال المساعدة سواء كانت أفعاال أصلیة في الجملة أو أفعاال مساعدة .

- في جمیع ھذه الحاالت فإن االجابات

- یجب أن تبدأ "بنعم أو ال"

أمثلة:

Is your father at home?

ھل والدك في البیت؟

Is her mother angry with her?

ھل والدتھا غاضبة منھا؟

Is the teacher absent today?

ھل األستاذ غائب الیوم؟

Are they all traitors?

ھل جمیعھم خونة؟

Are they still playing chess?

أما زالوا یلعبون الشطرنج؟

Have you anything further to say?

ھل لدیك أقوال أخرى؟

Has she heard about that?

ھل سمعت بذلك؟

Have you been there?

ھل كنت ھناك؟

https://bookpdf1.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d8%a9-modal-verbs/
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Can one command love?

ھل یستطیع أحد أن یفرض الحب؟

Need you leave so soon?

ھل أنت مضطر للمغادرة بھذه السرعة؟

Shall we have some coffee?

أنتناول بعض القھوة؟

Can you describe your home-town?

ھل تستطیع وصف مدینتك؟

Might they come this afternoon?

ھل یحتمل أن یأتوا بعد الظھر؟

Can you prove it?

أیمكنك اثبات ذلك؟

Dare they speak so about us?

ھل یجرؤا على الحدیث ھكذا عنا؟

Would it surprise you to discover the truth?

أیدھشك أن تكتشف الحقیقة؟

فيموضحةوھياالستفھامأدواتفیھتستخدمالذيالنوعھواالستفھامصیغمنالثانيالنوع.2
الجدول التالي :

Whشرح questions

أداة االستفھاممعناھا

من ( للسؤال عن الفاعل العاقل
(

who

whomمن ( للسؤال عن المفعول العاقل
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whatماذا

whoseاللسؤال عن الملكیة

whichاختیار بین شیئین أو أكثر

whereأین ( المكان )

whenمتى ( الزمان )

whyلماذا ( السبب )

howكیف ( الكیفیة أو الحالة )
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Wh(االستفھامأدوات Questions(

الفاعل.قلببدونالفاعلعنللسؤاللألشخاصتستعملWho?↵من؟●

أمثلة:-

Who met you first?

من قابلك أوال؟

Who allowed him to get in?

من سمح لھ بالدخول؟

Who told her this nonsense?

من قال لھا ھذا الھراء؟

Who can lay me a hand?

من یستطیع أن یمد لى ید المساعدة؟

Who wish to drive him to Blida?

من یرغب في أخذه إلى البلیدة بالسیارة؟

Who put off the light?

من الذي أطفأ النور (المصباح)؟

Who could survive the accident?

من یستطیع النجاة من الحادث؟

المجرور.أوالمفعولعنللسؤالWhom?↵؟من●

Examples:

Whom were you talking with?

مع من کنت تتكلم؟

I was talking with the landlady.

كنت أتحدث مع صاحبة الملك.

Whom did they invite to the party?
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من دعوا إلى الحفل؟

They invited most of their friends.

لقد دعوا معظم أصدقائھم.

Whom did you accompany in your journey?

من اصطحبت معك فى الرحلة؟

I accompanied my younger brother.

لقد اصطحبت أخي األصغر.

Whom would you like to see?

من الذي ترغب في رؤیتھ؟

I would like to see the headmaster of this school.

أرغب في رؤیة مدیر ھذه المدرسة.

Whom could you get in touch with?

من الذي استطعت أن تبقى على اتصال معھ؟

للملكیةWhose?↵لمن؟●

تستعمل لألشخاص للسؤال على المالك "صاحب الشيء".

Examples:

Whose garden is this?

حدیقة من ھذه؟

It is ours,

إنھا حدیقتنا «إنھا لنا».

Whose is this dog?

لمن ھذا الكلب؟ من صاحبھ)

It is mine.

إنھ كلبي "لى".
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Whose turn is it?

دور من؟

It is hers.

إنھ دورھا "لھا".

Whose is this beautiful house?

لمن ھذا البیت الجمیل؟

It is Samia's.

إنھ بیت سامیة.

Whose book did you borrow?

کتاب من استعرت؟

I borrowed Nabil's book.

لقد استعرت كتاب نبیل.

Whose poem did you learn by heart?

قصیدة من حفظت عن ظھر قلب؟

It is El Moutanabi's poem.

إنھا قصیدة المتنبي.

Whose house did the thieves rob?

بیت من سرق اللصوص؟

They robbed our teacher's house.

لقد سرقوا بیت أستاذنا.

What?↵ماذا؟●

بھ".مفعولأو"فاعلعمومااألشیاءعنللسؤال-تستعمل1

Examples:

What is wrong with your watch?
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ماذا جرى لساعتك؟

It loses five minutes.

إنھا متأخرة خمس دقائق "متقدمة"

It is five minutes fast.

خمس دقائق.

What places did you see?

ما ھي األماكن التي رأیت؟

I saw the citadel and the old royal palaces.

رأیت القلعة والقصور الملكیة القدیمة.

What would he say about us?

ماذا سیقول عنا؟

He would say we are not polite.

سیقول بأننا غیر مھذبین.

They are intending to occupy the building.

إنھم ینوون احتالل المبني.

What sort of men is he?

أي نوع من الرجال ھو؟

He is a serious one.

إنھ شخص جدي "جاد" "صارم".

What do you hide under your overcoat?

ماذا تخفي تحت معطفك؟

Nothing at all,

ال شيء على االطالق.

What do they want?
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ماذا یریدون؟

They want nothing.

ال یریدون شیئا.

What?↵ماذا؟●

شخصمھنةعنللسؤال-2

What is he?

ما مھنتھ؟

He is an engineer

إنھ مھندس.

He is a doctor,

إنھ طبیب.

الشكلعنللسؤال-3

3 - What ... like?

- What is he like?

- ما شكلھ؟

He is tall with broad shoulders and curly black hair.

إنھ طویل عریض المنكبین وذو شعر أسود مجعد.

- What is this bird like?

- ما شكل ھذا الطائر؟

It is like the owl.

إنھ یشبھ البومة.

- What is his work like?

- ما رأیك في عملھ؟

It is not good enough.
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لیس جیدا بما فیھ الكفایة.

المحدوداالختیارعنللسؤالتستعملWhich?↵؟أي●

"للسؤال عن شيء من بین أشیاء أو شخص من بین أشخاص"

Examples:

Which of these singers is your favourite?

أي من ھؤالء المطربین مطربك المفضل؟

Which one do you choose?

أي واحدة تختار؟

Which price does suit you?

أي سعر یناسبك؟

Which hand do you use in writing?

أیة ید تستعمل عند الكتابة؟

Which subject do you prefer?

أي موضوع تفضل؟

Which of these girls is your sister?

أي ھذه الفتیات أختك؟

الزمن.عنللسؤالتستعملWhen?↵متی؟●

When could you see her?

متی تستطیع أن تراھا؟

When will these days finish?

متی ستنتھي ھذه األیام؟

When are you going to put an end to all these troubles?

متی ستضع حدا لكل ھذه المتاعب؟

When did you see him for the last time?
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متى رأیتھ آلخر مرة؟

المكان.عنللسؤالتستعملWhere?↵أین؟●

Where are you?

أین أنت؟

From where shall we start this year?

من أین ستبدأ ھذا العام؟

Where has she been?

أین كانت؟

Where were you going?

إلى أین كنت ذاھبا؟

Where can I find such a creature?

أین یمكن أن أجد مثل ھذا المخلوق؟

Where did you waste all this time?

أین أضعت كل ھذا الوقت؟

الغرضأوالسببعنللسؤالتستعملWhy?↵لماذا؟●

Why didn't you listen to her?

لماذا لم تصغ إلیھا؟

Why could you not come earlier?

لماذا لم تستطع الحضور مبكرا؟

Why are you bored friend?

لماذا أنت متضایق یا صدیقي؟

But why?

ولكن لماذا؟

Why do you prefer romantic poetry?
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لماذا تفضل الشعر الرومانسي؟

Wh(االستفھامجمیعأدواتعلىأمثلة Questions(

1مثال>

Sameh took the pen.

أخذ سامح القلم .

Who took the pen ?

من أخذ القلم ؟

2مثال>

I met the doctor.

لقد قابلت الطبیب .

Whom did you meet?

من قابلت ؟

3مثال>

We eat fish.

نحن نأكل السمك .

What do we eat?

ماذا نأكل؟

4مثال>

This is his house.

ھذا منزلة .

Whose house is this?

منزل من ھذا ؟

5مثال>
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I prefer coffee to tea.

أنا أفضل القھوة عن الشاي .

Which do you prefer, coffee or tea ?

أیھما تفضل ، القھوة أم الشاي ؟

6مثال>

She teaches in the university.

إنھا تدرس في الجامعة .

Where does she teach?

أین تدرس ؟

7مثال>

We will meet tomorrow.

سوف نتقابل غدا .

When will we meet?

متى سوف نتقابل ؟

8مثال>

He goes to school to learn.

إنھ یذھب إلى المدرسة لیتعلم .

Why does he go to school?

لماذا یذھب إلى المدرسة ؟

9مثال>

She went to the market on foot.

لقد ذھبت إلى السوق مشیا على األقدام .

How did she go to the market?
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كیف ذھبت إلى السوق ؟

مثل:اخرىاستفھامصیغلتكوین)how(الىالصفاتبعضاضافةیمكنملحوظة

االنجلیزیةاللغةفى)how(استعماالت

( how many, how much, how long, how far, how old, how deep )

الحالة.أوالكیفیةعنللسؤالتستعملHow?↵كیف؟●

أمثلة :

How many books does he have ?

كم كتاب یمتلك ؟

How much does this cost ?

كم تبلغ تكلفة ھذا ؟
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How long is the road ?

كم یبلغ طول الشارع ؟

How far is your house from here?

كم یبعد منزلك من ھنا ؟

How old are you?

كم تبلغ من العمر ؟

How deep is the well ?

كم یبلغ عمق البئر ؟

How is he getting on?

كیف یسیر في عملھ؟

How did they know that?

كیف عرفوا ذلك؟

How are you now? Do you feel better?

كیف حالك اآلن؟ ھل تشعر بتحسن؟

How did you get there?

كیف وصلت إلى ھناك؟

How could I know that he is a cunning person?

كیف لي أن أعرف بأنھ شخص ماکر؟

How old are you?

كم عمرك؟

How much did that cost you?

كم كلفك ذلك؟

How long ago was that?

منذ أي عھد مضى كان ذلك؟
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How often have I asked you to stop wasting your time?

كم مرة طلبت منك أن تكف تتضیع وقتك؟

How long must we go on waiting?

حتى متى سیطول بنا االنتظار؟

How far is it from Constantine to Annaba?

کم المسافة من قسنطینة إلى عنابة؟

How tall are you?

ما طولك؟

How heavy are my bags?

کم وزن حقائبي؟

How many friends are you going to invite?

كم عدد األصدقاء الذین ستدعوھم؟

How much does he owe you?

بكم ھو مدین لك؟

question(یسمىمااالستفھامصیغفيلنابقي tag(یعنيوالذي)اللغةفي)كذلكألیس
العربیة .

Question(التكوینكیفیة● tag(االستفھامأدواتشرحInterrogative

السؤالیكونمنفیةالجملةكانتإذاأي،والعكسمنفیةیكونالسؤالفإنمثبتةالجملةكانتإذا
مثبتا ، كما نستخدم نفس الفعل المساعد الموجود في الجملة ،

,do(نضعأي-نضیفھفإنناالمساعدالفعلیوجدلموإذا does , did(الجملةفعلزمنحسب
كما رأینا سابقا في النوع األول من صیغ االستفھام .

وفي حالة النفي ، فإننا نستخدم الطریقة المختصرة من األفعال مثل

( isn't, didn't, wouldn't )

أمثلة :

He was fascinating, wasn't he ?
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كان مدھشة ، ألیس كذلك ؟

I am late, aren't I ?

لقد تأخرت ، ألیس كذلك ؟

I(حالةفيأنھمالحظةیجب am(السؤالنستخدم)aren't I(.

I mustn't stay, must I ?

ال یجب أن أبقى ، ألیس كذلك ؟

She is not coming, is she?

إنھا لن تأتي ، ألیس كذلك ؟

واستخداماتInterrogativeاالستفھامأدواتشرح
أدوات االستفھام من حیث المعنى ومثال على كل أداة

ExampleMeaningQuestion word

Who's that man? » That's Peterpersonwho

Where do you live? » In Londonplacewhere

(Why are you leaving? Because I'm
tired

reasonwhy

When did you leave? » After worktimewhen

How are you going to Berlin? » By
car

mannerhow
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(What do you eat for breakfast? »
Cerealobject, idea

action

what

Which car do you like? » The red
one

choicewhich

Whose is this book? » It's minepossessionwhose

What time did you get home? »
Late

timewhat time

What kind of music do you like? »
Rock

descriptionwhat kind

How many students are there? »
Twenty

quantity:
countable

how many

How much time have we got? » Ten
minutes.

quantity:
uncountabl

e

how much

How long did you stay? » Two
weeks

duration,
length

how long

How often do you go to the gym? »
Every day.

frequencyhow often

(How far is your school? » One
mile away

distancehow far

How old is your sister? » She's 27agehow old
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كیفیة عمل السؤال باستخدام كلمات االستفھام :-
When -1متى للسؤال عن الزمن أو الوقت

What -2ما. ماذا : تستخدم للسؤال عن المفعول بھ أو الساعة

How -3كیف تستخدم للسؤال عن كیفیة حدوث الشيء

Why -4لماذا : تستخدم للسؤال عن السبب

Where -5أین: تستخدم للسؤال عن المكان

Who -6من: تستخدم للسؤال عن الفاعل :

How much -7كم: تستخدم للسؤال عن الكمیة

How many -8كم: تستخدم للسؤال عن الشيء المعدود

How long -9کم:تستخدم للسؤال عن الفترة الزمنیة

How heavy -10كم للوزن

How tall -11كم للطول

How Old -12كم للعمر

How far -13كم للمسافة

Whose -14لمن
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Whom -15من الذي (للمفعول بھ)
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